PETEK, 12. 11. 2020
Takole! S tem dnem se zaključuje naš prvi teden šole na daljavo! Mislim, da ti gre
zelo dobro od rok.
Še tele naloge hitro in zbrano opravi, potem pa za vikend lenari 

SLOVENŠČINA
5. ura: F. Forstnerič: DEDKOVA SLIKA
 Za začetek si oglej video na tej povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=7XPXwtoN5bM
 Sedaj pa odpri berilo na strani 36 in pesem najprej tiho, nato pa glasno
preberi.
trene – hitro zapre in
odpre oči



V zvezek za SLJ napiši naslov: France Forstnerič – Dedkova slika
Na dolg način (v celih povedih) odgovori na vprašanja.
1. O čigavem dedku pripoveduje pesem?
2. Kakšna je dedkova slika v pesmi?
3. Je dedek s slike vesel ali žalosten?
Napiši tudi nekaj povedi o svojem dedku ali babici.
Če želiš, lahko napišeš tudi pesem o svojem dedku ali o babici.

MATEMATIKA
4. URA: PISNO ODŠTEVANJE ŠTEVIL DO 100 S PREHODOM
 Najprej si preglej rešitve včerajšnjega dela (poslala v e-pošti).
 OGLEJ SI RAZLAGO: https://youtu.be/FWGzYd5xCtA
 REŠI SDZ str. 84.
 Napiši naslov VAJA, nato pa zapiši račune v zvezek ter jih pisno izračunaj.
Pazi na pravilno podpisovanje.
367 - 128 =
841 - 326 =
492 - 264 =
558 - 329 =

754 - 266 =
813 - 547 =
305 - 128 =
650 - 275 =

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
3. URA: KOLIKO KRALJESTEV
 Spomni se na svojo omaro z oblačili. Verjetno imaš urejeno. Majice imaš
zložene na enem kupu, hlače na drugem, nogavice imaš skupaj … Tako
imamo nad oblačili večjo preglednost.
 Na Zemlji imamo veliko različnih organizmov (kot imaš ti v omari veliko
različnih oblačil). Zaradi lažje preglednosti so jih znanstveniki razvrstili v
skupine.
• Sedaj pa si poglej posnetek na spodnji povezavi:
https://youtu.be/1aIIYEUpaRs
Kot si slišal, živa bitja (ali z drugo besedo organizme) delimo v tri osnovne
skupine: ŽIVALI, RASTLINE in GLIVE. Tudi človek je živo bitje. Biologi ga uvrščajo
v skupino živali.
 Preberi besedilo v učbeniku od str. 76 do str. 79.

LIKOVNA UMETNOST
1., 2. URA: RAZPOREJANJE OBLIK V GRAFIKI – šablonski tisk
 Danes pa se bomo igrali z jesenskimi listki, ki si jih pridno nabral/a na
športnem dnevu.
 Pripravi: rastlinske liste, tempera barve, čopič, paleto, risalni list (lahko zlepiš
tudi dva navadna lista skupaj) in valjar. Ne pozabi na zaščito s časopisnim
papirjem.
 Ponovimo nekaj pojmov:
Se še spomniš, kako nastane grafika? S tiskanjem.
Odtisnemo lahko oblike, ki jih izrežemo iz različnih materialov. Takšnim
oblikam rečemo šablone.
Kako pravimo likovnim delom, ki nastanejo na osnovi odtisov? Grafike.
Tudi rastlinski list je nekakšna šablona. Če na rastlinski list nanesemo barvo
in ga odtisnemo, nastane odtis.
 Likovna naloga:

Izdelal boš grafiko, šablonski tisk. Tvoja šablona bodo kar rastlinski listi.
Izberi si več listov različnih oblik in velikosti (šablon) in nanje s čopičem
nanesi različne barve.
Na mizo položi risalni list. Nanj po svoje razporedi z barvo namazane liste,
barva gleda navzgor. Prekrij z drugim risalnim listom in po vrhu povaljaj z
lesenim valjem …
Previdno odstrani zgornji list… Le kakšni odtisi so nastali!

Lahko fotografiraš izdelek in mi ga pošlješ na elektronski naslov, da bom tudi
jaz občudovala tvoje odtise.

